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1 Päihteet ja työ
Alkoholin ja muiden päihteiden aiheuttamat haitat ilmenevät työpaikoilla terveysongelmina, 
poissaoloina, työtehon ja työn laadun heikkenemisenä, työyhteisöongelmina, 
työturvallisuuspuutteina ja työtapaturmina sekä pysyvinä terveyden ja työkyvyn menetyksinä. 
Päihteiden käyttö on merkittävä ongelma suomalaisilla työpaikoilla. Työ ja terveys Suomessa 
2012 -kyselytutkimuksen mukaan 39 % työssäkäyvistä miehistä ja 14 % naisista on alkoholin 
riskikäyttäjiä. Alkoholihaittoihin liittyvät välittömät kustannukset ovat noin 1,4 miljardia euroa ja 
välilliset kustannukset noin 4–6 miljardia euroa vuodessa.

Päihteiden väärinkäyttöä pidetään sairauteen verrattavana tilana, josta on edellytyksiä toipua 
hoidollisin toimenpitein. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että ongelma tunnistetaan 
ja siihen puututaan mahdollisimman varhain. Kaikille työpaikoille suositellaan toimintamallia 
päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn, päihdeasioiden käsittelyyn ja hoitoonohjauksen 
toteuttamiseen.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Työkykyä ylläpitävässä ja kehittävässä 
toimintastrategiassa on määritelty työkykyä ylläpitävän ja kehittävän toiminnan osa-alueet 
ja toiminnan kehittämisen avainalueet, tavoitteet ja keinot. Työsuojelun tavoitteena on taata 
turvalliset ja terveelliset työolot ja tukea työntekijöiden työkyvyn ylläpitämistä. Kuntayhtymän 
työsuojelutoiminta ja yksityiskohtaiset painotukset on kuvattu Työsuojelun toimintaohjelmassa. 

Työterveyshuolto järjestää ennaltaehkäisevää ja työkykyä turvaavaa toimintaa sekä 
yleislääkäritasoisen sairaanhoidon työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Varhainen tuki -toimintamallin tavoitteena 
on tunnistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa työkykyä tai työssä suoriutumista 
uhkaavia tekijöitä, tukea henkilöstön työhyvinvointia, helpottaa esimiestyötä käsiteltäessä 
työkykykysymyksiä, edistää avointa vuorovaikutusta ja lisätä välittämisen kulttuuria työpaikalla. 
Ennakoiva ja varhainen reagoiminen sekä puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille 
tasapuolisen, riittävän ja oikea-aikaisen työstä selviytymisen tuen.

Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli korvaa 11.6.2004 päivitetyn Harjavallan seudun 
terveydenhuollon kuntayhtymän päihdeongelmaisten hoitoonohjausmallin vuosille 2004–2008. 
Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin avulla kuntayhtymässä voidaan ennaltaehkäistä 
ja hallita päihdehaittoja sekä vähentää päihteiden riskikäytöstä aiheutuvia kustannuksia ja 
terveyshaittoja. Tavoitteena on työpaikka, jolla ei esiinny päihteiden aiheuttamia ongelmia.

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia 
laadittaessa on hyödynnetty valtakunnallisia suosituksia ja työterveyshuollon asiantuntemusta. 
Toimintamalli on käsitelty työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken yhteistoimintaelimessä 
3.9.2015 ja hyväksytty yhtymähallituksessa 17.9.2015. 

2 Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli
2.1 Periaatteet
Päihteillä tarkoitetaan kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita. Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymän toimipisteissä ei saa työskennellä päihtyneenä. Työaikana ja 
työtehtävissä ei saa käyttää, pitää hallussa, jakaa tai myydä alkoholia. Huumeiden, lääkkeiden 
päihdekäytön, anabolisten steroidien sekä muiden päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty 
toimipisteissämme. Tupakoinnin suhteen noudatetaan tupakkalakia ja Keski-Satakunnan 
terveydenhuollon kuntayhtymän Savuton terveyskeskus -toimintaohjelmaa. 

Päihteetön terveyskeskus -toimintamalli koskee jokaista Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
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kuntayhtymän työntekijää. Toimintamalli koskee myös etä- ja matkatöissä olevia kaikkialla, 
missä työnantajan työsuojeluvastuu on voimassa.

Päihteetön terveyskeskus -toimintamallin päämääränä on päihdehaitaton työpaikka. 
Tavoitteena on ehkäistä päihteistä aiheutuvia kielteisiä seurauksia työpaikalle ja yksilölle, tukea 
henkilöstöä pysymään alkoholin kohtuukäytössä tai raittiina ja välttämään muiden päihteiden 
käyttöä sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. 

Päihdehaittatilanteella tarkoitetaan tilanteita, joissa alkoholin tai muun päihteen vaikutus 
uhkaa tai haittaa yksilön omaa tai toisen työntekijän työtä, työkykyä, työturvallisuutta, 
potilasturvallisuutta, työpaikan ilmapiiriä, työtuloksia tai työnantajan mainetta. Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta 
ja päihdehaittatilanteissa asia käsitellään viipymättä, rakentavasti ja tasapuolisesti. 

Päihteetön terveyskeskus -toimintamallia toteutetaan tiedotuksella, koulutuksella, 
valmennuksella, henkilöstön ja työterveyshuollon toimenpiteillä sekä suunnitelmallisella 
seurannalla ja arvioinnilla. Toimintamalli sisältyy yksiköiden perehdytysohjelmaan. Keski-
Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän päihdetyön tilannetta ja toimintamallin 
toteuttamista arvioidaan toteuttamalla vuosittain henkilöstökysely (liite 1), jonka tulokset 
liitetään henkilöstöraporttiin.

2.2 Vastuut 

Työnantajan vastuulla on 

• huolehtia, että toimintamalli otetaan käyttöön ja juurrutetaan työpaikan käytäntöihin 
• huolehtia, että päihdehaittatilanteita käsitellään luottamuksellisesti, kannustavasti ja 

tasapuolisesti 
• järjestää henkilöstölle koulutusta päihdeohjelman vastuiden edellyttämiin taitoihin 
• tarjota työterveyshuollon kautta apua päihdeongelmiin 
• seurata ja arvioida tämän ohjelman toteutumista yhteistyössä henkilöstön ja heidän 

edustajiensa kanssa

Jokaisen työntekijän vastuulla on 

• noudattaa sovittuja, päihteitä koskevia sääntöjä 
• hakea apua päihdeongelmiinsa 
• ilmoittaa työyhteisössään havaitsemistaan päihdehaitoista esimiehelle

Esimiesten vastuulla on 

• perehdyttää alaisensa Päihteetön terveyskeskus -toimintamalliin
• puuttua viipymättä työkyvyn heikkenemiseen ja päihdehaittatilanteisiin 
• ohjata työntekijä työterveyshuoltoon saamaan tarvittavaa hoitoa työkykynsä 

parantamiseksi 
• selvittää hoitoonohjauskokouksessa päihdehaittatilanne työyhteisön näkökulmasta 
• tehdä hoitositoumus hoitoon ohjattavan kanssa 
• sopia tiedonkulusta hoitositoumuksen voimassaolon aikana 

Työsuojeluhenkilöstön vastuulla on 

• kartoittaa työpaikan päihdeasioiden tilannetta 
• suunnitella työpaikan päihdehaittojen ehkäisytoimia osana työsuojelun toimintaohjelmaa 

Työterveyshuollon vastuulla on 

• tukea henkilöstömme päihteiden riskikäytön ennalta ehkäisyä ja hoitoa 
• toimia hoitoonohjaustilanteissa asiantuntijana ja tukea kuntoutujan paluuta työhön 
• toimia päihdekriisitilanteissa muun työyhteisön tukena
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3 Päihdeongelmien ennaltaehkäisy
Päihdeongelmien ennaltaehkäisy on osa työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Tiedottamisella 
ja koulutuksella edistetään suotuisten asenteiden muodostumista ja avoimen keskustelun 
käynnistymistä koko työyhteisössä. Keskeistä on esimiesten ja henkilöstön edustajien 
perehdyttäminen päihdeasioita koskeviin toimintatapoihin. Päihteetön terveyskeskus 
-toimintamalli, tiedot hoitopaikoista sekä muu työnantajan hankkima päihteiden käytön 
haitallisuutta ja päihdeongelmien ehkäisyä koskeva aineisto pidetään esillä niin, että 
henkilöstöllä on mahdollisuus tutustua siihen. 

Työterveyshuollolla on keskeinen asema alkoholiongelman ehkäisemisessä, havaitsemisessa 
ja hoitamisessa. Päihdeasiat otetaan esille työterveyshuollossa aina terveystarkastusten ja 
tarvittaessa sairaanhoidon yhteydessä. Työterveyshuolto antaa elämäntapaneuvontaa ja 
hyödyntää tietojaan riskikäyttäytymisestä ja päihdeongelmien esiintyvyydestä ottamalla oma-
aloitteisesti esille päihdeasioita johdon kanssa. 

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän vapaa- ja työajan tilaisuuksissa vältetään 
runsasta alkoholitarjoilua ja siitä kieltäytyminen tehdään helpoksi. Jokainen voi toimia hyvänä 
esimerkkinä.

4 Toiminta päihdehaittatilanteissa
Työntekijä on huolissaan omasta päihteiden käytöstään 

Oma-aloitteinen hakeutuminen työterveyshuoltoon on mahdollista ja suositeltavaa. Tällöin 
käynnin syy ei tule työpaikan tietoon. Omaehtoisesti voi hakeutua myös muihin yksityisiin tai 
kunnallisiin palveluihin työajan ulkopuolella.

Työntekijä on huolissaan työtoverin työkunnosta

Huolestunut ottaa asian puheeksi asianomaisen henkilön kanssa tai vie asian hänen 
esimiehelleen. Esimiehen vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu. 

Alaiset ovat huolissaan esimiehen työkunnosta 

Otetaan yhteyttä esimiehen esimieheen, jonka vastuulla on toteuttaa tavoitteellinen 
puheeksiottokeskustelu.

Esimies on huolissaan alaisen työkunnosta 

Esimies toteuttaa tavoitteellisen puheeksiottokeskustelun.

4.1 Tavoitteellinen puheeksiottokeskustelu ja hoitoonohjaus
Pääsääntönä on edetä toimintamallin mukaisessa järjestyksessä (kuvio 1). Lisäksi sovelletaan 
kuntayhtymän Huomautus–varoitus -mallia ja todetaan, että tilanteen jatkuminen voi johtaa 
palvelussuhteen päättymiseen. Tapauskohtaisesti järjestyksestä voidaan poiketa esimerkiksi 
silloin, jos kyse on törkeästä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä tai rikkomuksesta tai jos 
työntekijä välinpitämättömyydellään vaarantaa työturvallisuutta työpaikalla tai esiintyy siellä 
päihtyneenä. Tällöin työnantaja voi purkaa palvelussuhteen.  

Esimies ohjaa päihteiden väärinkäyttäjän hoitoon vain kerran. Toinen väärinkäyttötilanne 
johtaa palvelussuhteen irtisanomis- tai purkamismenettelyyn. Mikäli edellisestä 
väärinkäyttötapauksen toteamishetkestä tai hoitoonohjauksen päättymisestä on kulunut 
vähintään kaksi vuotta, käsitellään päihdeongelma uutena tapauksena. 

Prosessimaisesti etenevän toimintatavan tarkoituksena on tukea työntekijää tunnistamaan 
alkoholin käyttönsä haitallisuus ja ottamaan vastuu työkykynsä palauttamisesta 
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mahdollisimman nopeasti. Keskustelujen ja toimenpiteiden välinen seuranta-aika on harkittava 
jokaisessa tapauksessa erikseen. Keskusteluista kirjataan muistiot (liite 2).

1. keskustelu

Osallistujat:

• työntekijä, jonka työkyvyn heikkeneminen mahdollisen päihdeongelman vuoksi 
huolestuttaa

• esimies

Käsitellään ja kirjataan muistioon:
• työkäyttäytymisen ongelmat yksityiskohtaisesti
• toivottu muutos ja aikataulu
• työntekijän näkemys tilanteesta
• tarjotaan mahdollisuutta käyttää työterveyshuoltoa avuksi tilanteessaan
• kurinpitomenettely ja seuraamukset, jos toivottu muutos ei toteudu aikataulussaan

Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita.

2. keskustelu

Osallistujat:

•  työntekijä ja esimies
•  työterveyshoitaja ja/tai työsuojeluvaltuutettu tai muu työntekijän toivoma henkilö

Kerrataan edellä käsitellyt asiat ja uudet työkäyttäytymisen ongelmat. Kirjataan muistio.
Annetaan suullinen huomautus, joka kirjataan muistiin.

Nämä keskustelut ovat myös työsopimuslain mukaisia työntekijän kuulemisia, joita ennen 
työsuhdetta ei voida ryhtyä päättämään.

Seurantakeskustelussa todetaan korjaantunut tilanne ja jatkokeskusteluja ei tarvita.

3. keskustelu

Osallistujat:

•  samat kuin aiemmissa keskusteluissa

Kerrataan kaikki työkäyttäytymisen yksityiskohdat ja korjausyritykset. Todetaan, että tilanteen 
jatkuminen johtaa kurinpitotoimiin ja irtisanomiseen. 

Ehdotetaan hoitositoumusta, jonka tavoite on auttaa työntekijää pääsemään eroon 
ongelmallisesta ja haittoja aiheuttavasta päihteiden käytöstä. Huumeongelmaisen kohdalla 
hoidon tavoitteena on huumeiden käytön lopettaminen kokonaan.

Esimies ja työntekijä tekevät hoitositoumuksen (liite 3), johon kirjataan sopimuksen 
aihe, tiedonkulku, sopimuksen kestoaika, seurantapalaverit ja toiminta, jos työntekijä 
rikkoo hoitosopimusta. Sitoumuksen allekirjoittavat asianomainen työntekijä ja esimies. 
Seurantapalavereissa ovat mukana työntekijä, esimies, työterveyshuollon edustaja ja 
mahdollinen tukihenkilö. Seurantakokoukset toteutetaan hoitositoumuksen mukaisesti.
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Hoitositoumuksen tekemisen jälkeen tehdään työkyvyn arviointiin perustuva 
kuntoutussuunnitelma yhteistyössä työterveyshuollon kanssa (liite 4). Jos työntekijä on 
hakeutunut työterveyshuoltoon oma-aloitteisesti, kuntoutussuunnitelma voidaan tehdä ilman 
hoitositoumusta. Kuntoutussuunnitelma sisältää hoitotoimenpiteet, vertaistukiryhmät sekä 
kuntoutujan työhön paluun tukemiseen liittyvät sovitut käytännöt. Kuntoutussuunnitelmaa 
tehtäessä sovitaan, miten esimiehelle tiedotetaan suunnitelman toteutumisesta.

4. keskustelu

Käydään, jos edeltävät keskustelut eivät tuota tulosta, työntekijä ei halua tehdä hoitositoumusta 
ja kuntoutussuunnitelmaa tai työntekijä on rikkonut hoitositoumusta.

Osallistujat:

• työntekijä
• luottamushenkilö tai vastaava
• esimies

Annetaan kirjallinen varoitus tai päätetään työsuhde, jos varoitus on annettu jo aiemmin 
työsuhderikkomuksesta.

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitetun työntekijän 
palvelussuhde on jouduttu päättämään päihdeongelman vuoksi, esimies ilmoittaa asiasta 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira).
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KUVIO 1. Tavoitteellinen 
puheeksiottokeskustelu 
ja hoitoonohjaus

Tilanne 
korjaantuu

Tilanne 
korjaantuu

Tilanne 
korjaantuu

Tilanne ei 
korjaannu

Tilanne ei 
korjaannu

Tilanne ei 
korjaannu

Ei tehdä

1. keskustelu

• huolenaihe
• muutoshaaste
• seuraamukset

2. keskustelu

• lisää huolenaihetta
• muutoshaaste
• seuraamukset
• suullinen huomautus

3. keskustelu

• huolenaiheet
• korjausyritykset
• hoitositoumusehdotus

4. keskustelu

• kirjallinen varoitus tai 
työsuhteen päättäminen, jos 
varoitus annettu jo aiemmin

esimiehen havainnot 
ja muistiinpanot

huoli työkyvystä

seuranta

seuranta

seuranta

tehdään

kuntoutus-
suunnitelma

hoito-
sitoumus



9Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä • www.ksthky.fi

4.2 Työntekijä on päihtyneenä työssä 
Päihtyneelle henkilölle on tyypillistä:

• alkoholin haju hengityksessä
• pastillien tarpeeton syöminen
• korostetun harkittu käytös (salaamispyrkimys)
• huonovointisuuden selittely
• hermostuneisuus, levottomuus, ärtyneisyys
• sammaltava puhe, liian äänekäs tai epäselvä puhe
• verestävät silmät
• läsnäolon ja vireyden puute (vastaa hitaasti kysymyksiin, on poissaoleva, ei kykene 

kommunikoimaan)
• huono koordinaatio, horjuva tai hervoton olemus (kompuroi, törmäilee toisiin, ei kykene 

nostamaan tavaroita)
• karkea, vihainen tai muuten sopimaton käytös
• poistuminen työpaikalta ilman pätevää syytä

Mikäli työntekijä saapuu työpaikalle päihtyneenä tai päihtyneeksi epäiltynä, esimiehellä on 
velvollisuus poistaa hänet työpaikalta (kuvio 2). Esimies keskustelee asianomaisen kanssa. 
Tilanteeseen pyydetään mukaan todistaja, jonka tehtävänä on varmistaa, että keskustelu 
sujuu asiallisesti. Jos esimies ei ole paikalla, velvollisuus poistaa päihtynyt työpaikalta siirtyy 
työvuoron vastuuhenkilölle. 

Mikäli työntekijä ei vapaaehtoisesti suostu poistumaan, kutsutaan paikalle vartija tai 
toissijaisesti poliisi. Mikäli työntekijä kieltää olevansa päihtynyt, hänellä on mahdollisuus 
osoittaa epäilys vääräksi osallistumalla esimiehen edellyttämään alkometritutkimukseen. 
Sitä voi pyytää työterveyshuollosta (aukioloaikana), lääkärinvastaanotolta (iltaisin) tai esimies 
/ työvuoron vastuuhenkilö voi suorittaa alkometritutkimuksen itse. Alkometritutkimuksen 
suorittaja pyytää tilanteeseen kolmannen henkilön todistajaksi. Lääkkeiden tai huumeiden 
väärinkäyttöä epäiltäessä työntekijä saatetaan työterveyshuollon aukioloaikana välittömästi 
työterveyshuoltoon huumausainetestin toteuttamista varten. Työterveyshuollon ollessa 
suljettuna esimies / työvuoron vastuuhenkilö ohjaa tarvittaessa työntekijän Satakunnan 
keskussairaalan päivystykseen näytteenottoa varten. Työterveyshuoltolain mukaan 
päihtymyksestä epäillyn on suostuttava terveydentilan selvittämiseen työterveyshuollossa tai 
muussa hoitoyksikössä. 

Työntekijän kieltäytyminen alkometritutkimuksista ei ole este työpaikalta poistamiselle. 
Työntekijän kieltäytyessä alkoholi- tai huumausainetestauksesta työnantaja arvioi 
tapauskohtaisesti jatkotoimenpiteet. Jatkotoimenpiteet voivat olla hoitoonohjaus, huomautus, 
varoitus tai palvelussuhteen päättäminen. 

Päihtymyksen aiheuttamaa työkyvyttömyyttä ei pidetä sairaslomaan oikeuttavana sairautena.
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alkometritutkimus/
huumausainetestit

Tärkeää huomioida ja muistaa:
• kaikkien osapuolten turvallisuus
• päihtyneen henkilön asiallinen ja tasapuolinen kohtelu
• seuranta ja päihtyneen henkilön ohjaaminen jatkokeskusteluun
• työterveyshuollon asiantuntemuksen hyödyntäminen
• muistio, jonka todistajana on tilanteeseen kutsuttu toinen henkilö
• rikosoikeudellinen vastuu (huumausainerikos tai rattijuopumus)

Työntekijä 
poistuu

työntekijä on 
päihtyneenä työssä

esimies tai työvuoron vastuuhenkilö kehottaa 
työntekijää poistumaan työpaikalta

Jatkotoimenpiteet tapauskohtaisesti:
• hoitoonohjaus
• huomautus
• varoitus
• palvelusuhteen päättäminen

vartija/poliisi poistaa 
työntekijän työpaikalta

KUVIO 2. Toiminta, jos työntekijä on 
työssä päihtyneenä

työntekijä ei poistu/ 
kieltää olevansa 

päihtynyt
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